Muziek Speciaal
Uw familienaam

Muziek Speciaal
Voor kinderen die wegens hun stoornis of
ontwikkkelingsproblematiek niet bij de andere
muzieklessen tot hun recht komen. Een
veilige, betekenisvolle basis leggen voor
verdere muzikale en persoonlijke
ontwikkeling. Muziek verbindt en muziek
verrijkt je leven. Dat gunnen we elk kind!
Bij de Nieuwe Muziekschool Uitgeest bieden
we voor alle niveau’s muzikale vorming op
maat. Van 0 tot 100 jaar.
In deze folder vind je informatie over:
Muziek Speciaal: evt. samen met begeleider.
Kan bij veel inschrijving ingedeeld worden op
een EMB-groep en een groep voor kinderen die
naar het S(B)O kunnen.
Locatie: De Nieuwe Muziekschool Uitgeest:
Het gemeentehuis: Middelweg 28
Lessen: 5 lessen à 45 minuten per seizoenscursus op woensdag-, donderdag- of
vrijdagmiddag (in afstemming met cusisten)
Kosten: €50,- per cursus

De lessen worden gegeven door
Uitgeester Mariska Krab. Mariska heeft
als leerkracht gewerkt in het BO en SBO
en werkt nu 10 jaar als muziektherapeut
en ambulant jeugdhulpverlener vanuit
haar eigen praktijk. Mariska geeft ook
muzieklessen bij KDV, aan het regulieren speciaal onderwijs. Mariska is autisme
deskundige en bij haar sensitieve
benadering voelen ouders en kinderen
zich snel veilig.

Ingang
Bij Muziek Speciaal gaan we uit van
mogelijkheden, van wat iemand kan,
bijna kan of met hulp kan; in een veilige
leeromgeving. Elke leerling is uniek.
Naast de beleving van muziek en het
plezier van samen muziek maken opzoek
gaan naar DE ingang en de afzonderlijke
behoeften zoals aangepaste
instrumenten zodat IEDEREEN MUZIEK
KAN MAKEN Respectvol, stimulerend en
uitdagend.

Betekenisvol
De betekenisvolle thema’s prikkelen de
belevingswereld van de kinderen en zorgen
voor een totaalbeleving. Kriebelig gras aan
je blote voeten, vlinders die met je
meevliegen, toverkleden die je meenemen
in de magie, klanken die je in je hele
lichaam voelt.

Ondersteuning
Muziek toevoegen aan spreektaal zorgt
voor activering van zowel de linker- als
rechterhersenhelft in plaats van alleen het
taalcentrum en werkt vaak dieper door in
het hele gestel. Ik maak gebruik van
ondersteunende gebaren waardoor het
talig deel van de les nog beter aangeboden
kan worden voor wie dat nodig heeft.

Voelen en ervaren
Om de beleving van de muziek te vergroten
neem ik prachtige instrumenten en
attributen mee en werk ik op verschillende
manieren. Door eigenschappen van muziek
te veranderen (parameters) verandert de
beleving. Zo kunnen ook kinderen die overof ondergevoelig zijn via meerdere
ingangen benaderd worden en is het geen
eenzijdige stimulatie of (over)bevraging
van het kind.

Veilig voelen
De start en einde van de les wordt aangeboden met het start en stoplied. Daarbij wordt
ieder kind welkom gezongen met zijn/haar naam. Daarbij hebben kinderen de
mogelijkheid om gesproken of via verwijzers aan te geven hoe hij/zij over toegezongen
wil worden. Hierdoor ervaart ieder kind zich gezien, gehoord en mag zijn eigenheid
tonen. Ouders/verzorgers krijgen de liedjes mee naar huis en er zijn geluidsbestanden om
thuis de (vaak nieuwe) liedjes/werkvormen te kunnen herhalen
Lesgeld á 50 dient vooraf te zijn voldaan voor de gehele cursus. Na elke les worden alle materialen
schoongemaakt. Voor meer informatie: info@mariskakrab.nl en tel. 06-16290959.
Algemene voorwaarden en inschrijfformulier zie website www.muziekschooluitgeest.nl en
www.mariskakrab.nl.
Individueel Muziek Speciaal is muziektherapie en kan via PGB of ZIN gefinancierd worden.

